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A pesquisa de métodos mistos representa uma abordagem na qual o pesquisador coleta e 
produz inferências a partir da combinação de abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 
No entanto, não é apenas o uso de componentes quantitativos e qualitativos no mesmo estudo. A 
característica principal da pesquisa de métodos mistos é a integração de abordagens quantitativas 
e qualitativas, a fim de fornecer uma compreensão mais abrangente de um tópico de investigação.1–2

Embora a ideia de combinar diferentes métodos de pesquisa tenha ocorrido de maneira inicial 
na década de 1930, o uso formal de métodos mistos aumentou na década de 1990. Desde então, 
os métodos mistos emergiram como um novo paradigma na pesquisa científica e tornaram-se um 
fenômeno mundial nas ciências sociais, de educação, comportamentais e de saúde.1,3–4 Portanto, o 
objetivo deste editorial é apresentar iniciativas que tem sido desenvolvidas para a disseminação dos 
métodos mistos de pesquisa na América Latina, bem como oportunidades de expansão.

Iniciativas formais para promover a pesquisa de métodos mistos na América Latina são 
recentes. A Associação Latino-Americana de Pesquisa de Métodos Mistos (ALIMM, sigla em espanhol 
para Asociación Latinoamericana de Investigación en Métodos Mixtos) foi fundada em 2019 por 
pesquisadores da Colômbia, Chile, Paraguai e Espanha, com experiência em pesquisa qualitativa, 
quantitativa e mista. O ALIMM foi criado com o objetivo de promover o uso, o ensino e a disseminação 
de métodos mistos entre acadêmicos latino-americanos, especialmente aqueles cuja primeira língua 
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é o espanhol. Os métodos mistos tiveram uma presença limitada na literatura de metodologia de 
pesquisa escrita em espanhol, como refletido na falta de livros didáticos e livros acadêmicos dedicados 
à metodologia de autores latino-americanos e espanhóis. Essa situação é problemática, dada a 
probabilidade de muitos estudantes e pesquisadores não serem fluentes em inglês ou não terem 
fácil acesso à literatura acadêmica publicada fora de seus países.

Com o objetivo de promover o conhecimento e a prática da pesquisa de métodos mistos nos 
países latino-americanos, durante o último ano, a ALIMM liderou várias iniciativas, como seminários 
e conferências que ocorreram na Colômbia e no Chile. Essas iniciativas focaram a disseminação 
das melhores práticas para planejar, conduzir e relatar estudos de métodos mistos entre acadêmicos 
de língua espanhola. O futuro do ALIMM é construir redes entre os principais estudiosos e novos 
pesquisadores no campo da pesquisa de métodos mistos que contribuam para a geração de sinergias 
e oportunidades de colaboração entre a América Latina e a Espanha.

Em 2019, outra experiência bem-sucedida foi o “Seminário Internacional de Pesquisa de 
Métodos Mistos na Área da Saúde”, que foi o primeiro evento internacional específico sobre pesquisa 
de métodos mistos em ciências da saúde na América Latina. O Seminário foi realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) e teve 
como objetivo discutir as aplicações e potencialidades dos métodos mistos como abordagem 
metodológica nas ciências da saúde. Foi financiado pelo governo brasileiro por meio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Edital PAEP nº 07/2019.

Os participantes foram estudantes, professores e profissionais das áreas de Enfermagem, 
Medicina, Saúde Pública, Odontologia, Nutrição e Educação Física. Os palestrantes internacionais 
foram Dra. Ratchneewan Ross (EUA), Dra. Carolyn Kleman (EUA) e Dr. Anthony J. Onwuegbuzie (Reino 
Unido, África do Sul e EUA). A participação de palestrantes internacionais altamente experientes em 
métodos mistos permitiu o desenvolvimento de discussões e esclarecimentos sobre a metodologia. 
Espera-se que essas discussões contribuam para a qualificação das produções acadêmicas entre 
estudantes de pós-graduação na área da saúde. A segunda edição do Seminário Internacional de 
Pesquisa de Métodos Mistos na Área da Saúde está prevista para 2021.

Durante o Seminário de 2019, foi apresentada a proposta de criação de um capítulo latino-
americano associado à Mixed Methods International Research Association (MMIRA). O objetivo deste 
capítulo é disseminar e promover discussões e oficinas locais sobre pesquisa de métodos mistos, 
a fim de envolver mais membros. Proporcionará uma oportunidade para facilitar a disseminação e 
o aprendizado da pesquisa de métodos mistos entre comunidades de língua inglesa não nativa. A 
organização desse grupo também representará uma oportunidade de intercâmbio com especialistas 
internacionais em pesquisa de métodos mistos. A diretoria da MMIRA aprovou o Capítulo Latino-
Americano em abril de 2020.

MMIRA foi fundada em 2013 para promover o desenvolvimento de uma comunidade internacional 
e interdisciplinar de pesquisa de métodos mistos. Alguns dos benefícios de ser membro da MMIRA 
são: acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional por meio de seminários on-line 
mensais, oportunidade de se inscrever nos módulos do MMIRA Massive Open Online Course 
(MOOC) sobre tópicos básicos e especializados em pesquisa de métodos mistos e uma plataforma 
para desenvolver ou adicionar a uma rede internacional de colegas. Os estudantes são elegíveis 
para uma taxa de associação reduzida. A participação no Comitê Executivo da MMIRA em uma 
posição eleita ou nomeada é uma oportunidade para expandir redes profissionais e desenvolver 
habilidades de liderança. Especificamente, a posição “Member at Large” foi projetada para fornecer 
uma oportunidade aos membros do capítulo de contribuir com as decisões e iniciativas tomadas 
pelo Comitê Executivo do MMIRA.
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MMIRA também é responsável por promover conferências globais. A última conferência global 
da MMIRA foi em Viena, em 2018, com participantes de mais de 40 países. Uma das estratégias 
para a expansão da pesquisa de métodos mistos na América Latina é a submissão de uma proposta 
para sediar a conferência internacional da MMIRA em 2022. A curto prazo, a MMIRA organizou os 
primeiros webinários sobre pesquisa de métodos mistos em espanhol e português para um público 
internacional, como parte de uma série de seminários on-line sobre métodos mistos do International 
Institute for Qualitative Methodology (IIQM) da University of Alberta (Canadá). Mais detalhes e cada 
um dos quase 50 dos seminários on-line arquivados estão disponíveis no site do IIQM.

Em 22 de julho de 2020, o MMIRA está organizando uma Webinar Marathon, com quatro 
seminários on-line consecutivos, cada um dedicado às iniciativas dos capítulos. O capítulo latino-
americano liderará um dos seminários on-line. Isso criará a oportunidade de discutir futuras iniciativas 
locais .

Este editorial é focado principalmente em iniciativas de pesquisadores brasileiros e colombianos. 
No entanto, acredita-se que há mais projetos de métodos mistos interessantes em desenvolvimento 
na América Latina. Outras iniciativas nos países latino-americanos são bem-vindas, incentivadas 
e devem ser divulgadas para criar oportunidades de colaboração e integração. A Revista Texto & 
Contexto Enfermagem pode ser uma ótima opção de periódico para publicar manuscritos e disseminar 
experiências dessa natureza.
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